
UCHWAŁA NR 356/XXXI/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz 713 z późn. zm.) w związku z art.6 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz 
870) Rada Miejska w Serocku po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala co 
następuje: 

§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Serocku za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. 
której przedmiotem jest uzyskanie przez Rząd RP pisemnej gwarancji ze strony producentów szczepionek 
przeciwko „wirusowi SARS-CoV-2(…)” „że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść 
wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych” i postanawia 
przekazać przedmiotową petycję Prezesowi Rady Ministrów. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o przekazaniu petycji właściwemu organowi i przesłanie niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) w polskim systemie prawnym jest regulacją
określającą zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposoby postępowania organów w sprawach
dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie: zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie i kompetencji
adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu
trzeciego, za jego zgodą. Ustawa stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba, że w statucie wskazany jest organ właściwy w tym
zakresie.

Po zapoznaniu się z petycją z dnia 10 grudnia 2020r. złożoną w interesie publicznym przez pana Krzysztofa
Rytkę w zakresie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców oraz dot. pisemnych gwarancji ze
strony producentów szczepionek w przypadku powikłań, pokrycia kosztów prawnych i finansowych
wystąpienia odczynów poszczepiennych należy stwierdzić, iż Rada Miejska w Serocku, jako organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego, nie mającej żadnego wpływu, ani udziału w zakupie szczepionek na
COVID – 19, jest organem niewłaściwym do rozpoznania powyżej petycji.

Zarówno treść samej petycji, w której wskazuje się na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jako podmiot
właściwy do uzyskania stosownych „gwarancji”, jak i procedura zakupu szczepionek i zawieranie stosownych
umów, za którą odpowiedzialny jest Resort Zdrowia, w oparciu o Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia
18 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania Zespołu do spraw zakupu szczepionki na COVID-19
(Dz.Urz.MZ.2020.59) i przepisy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r., o Radzie Ministrów (t.j.Dz.U.2019.1171
z późn.zm.), wskazuje na konieczność przekazania powyższej petycji, zgodnie z art. 6 ustawy z 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j.Dz.U.2018.870), zgodnie z właściwością na ręce Prezesa Rady Ministrów.
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